
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 maart 2017 
(BSL17.0012) 
 
Aanwezig: 
H. Nuninga en M.W.B. Karhof (Stadspartij Den Helder), J. Klopstra en A. Hogendoorn (VVD),  
G. de Vries-Schong (D66), G. Duijvelshoff-Ufkes en S.H.M. Houtveen (CDA), B.P. Spandaw (PvdA), 
J.M. van Dam-Van der Sterre en T.C. Polonius-Padmore (ChristenUnie), C.J. Dol-Cremers en  
K. de Jager (GroenLinks), K. van Driesten (Vrije Socialisten), M. Vermooten (fractie Vermooten) en  
G. Assorgia (Beter voor Den Helder). 
 
Voorzitter:  F.C. Klut  
Commissiegriffier: M. Huisman 
Wethouder:  P.J.R. Kos  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er zijn in geen insprekers. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Presentatie 
 
4. Presentatie over ‘Toegankelijkheid’. 
Wethouder Kos geeft een presentatie over “Toegankelijkheid’ ter verheldering van dit begrip en de 
Helderse inspanningen op dat terrein naar aanleiding van eerdere vragen, opmerkingen en de motie 
vanuit de raad. De presentatie zal na deze vergadering worden toegevoegd aan dit agendapunt.  
 
De commissie spreekt zich positief uit over het voorstel van de wethouder om bij het proces van het 
optimaliseren van de ‘toegankelijkheid’ binnen onze gemeente de Adviesraad Sociaal Domein te 
betrekken en daarbij Agenda 22 als basis te hanteren. De wethouder hoopt voor de zomer meer 
duidelijkheid te kunnen geven over de invulling en zegt toe na het gesprek met de Adviesraad Sociaal 
Domein een terugkoppeling daarover te geven aan de raad/commissie MO.  
 
Ter bespreking 
 
5. Stand van zaken Sociaal Domein. 
Wethouder Kos doet mededelingen ten aanzien van: 

- De trainingen scootmobielen (succes); 
- Het Onderzoek eenzaamheid onder ouderen; 
- De regeling meedoen + zorg; 
- Nader onderzoek naar bewindvoering (eind maart volgt verslag aan de raad); 
- Kansencafe’s. 

 
Naar aanleiding van een vraag van mw. Dol-Cremers over de uitvoering van het energiepakket voor 
de minima zegt wethouder Kos toe deze vraag door te geven aan zijn collega wethouder van der 
Paard met verzoek daarop terug te komen. 
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Hogendoorn over de screening van vrijwilligers en het 
aantal scootmobielen in Den Helder zegt wethouder Kos toe hier nog op terug te komen. Wat de 
vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein merkt hij op dat deze vergaderingen openbaar zijn en 
dat de vergaderdata op de website kenbaar zullen worden gemaakt.  
De vraag van mevrouw de Vries-Schong over het aanbieden van de Armodenota geeft wethouder Kos 
door aan zijn collega wethouder van der Paard met verzoek daarop terug te komen.  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering (circa 20.30 uur).  
 


